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  Putin a trimis o păsărică să o mănânce pe Greta
Thunberg.

 

 
Planul lui Putin a fost dejucat de divizia de eunuci ai Swedish Security Service care se îngrijeşte ca

Greta să nu fie afectată cumva şi de vreo încălzire locală. În urma operaţiunii 'Wet Hawk Down',
păsărica a fost capturată şi uscată cu feonu.

Serviciile de securitate suedeze explică într-un comunicat de presă:
'Era de aşteptat ca Putin să recurgă la mijloace cu care să-i astupe gura tinerei Greta, aşa că
suntem în alertă. Săptămâna trecută am interceptat la timp un pachet care conţinea praf de

scărpinat şi am dublat paza. Greta este acum la o vârstă critică, pericolul declanşării unei încălziri
locale care sa-i topească gheţaru' este ridicat. Suedia obtine 80% din energie din exploatari

nucleare şi hidrologice aşa că toate celelalte ţări, cu excepţia Franţei şi Germaniei, pot să ne pupe-n
cur.' autor Radu Bârsan - 2021-12-30 10:09:13
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  Pentru fluidizarea vânzărilor, Kaufland va aloca
la case angajaţi care să strige 'Schneller!

Schneller!'

 

 
Suntem mult prea lenţi pentru cât ar putea vinde gigantul aprozar. Efectiv dacă n-am fi noi să-i

încurcăm, vânzările ar exploda. Din acest motiv, Kaufland va dispune la fiecare casă câţiva
angajaţi, îmbrăcaţi în uniforme militare, care vor striga în urechea clientului ajuns la bandă

'Schneller! Schneller!' şi vor împunge puţin cu baioneta clienţii care nu conştientizează că sunt în
finala olimpică de umplut/golit coşuri cu alimente şi se comportă ca la faza judeţeană.  autor Dan

Căpitan de Stop - 2021-12-28 10:08:11
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  Sania lui Moş Crăciun trasă de canguri, după ce
renii au intrat în carantină în Australia.

 

 
Scandal diplomatic între Polu Nord şi Australia. Ca în fiecare an, Moş Crăciun şi-a început ziua de
muncă deservind Australia. Deşi Renii erau vaccinaţi cu schema completă aceştia au fost obligaţi
să intre în carantină după ce Rudolf a fost depistat de vameşi că avea nasul roşu. Autorităţile de la
Canberra au încercat să-l îmbuneze şi i-au pus Moşului la dispoziţie 9 canguri frumoşi astfel încât

acesta să-şi poata continua misiunea. Moşul se plânge însă că marsupialele nu păstrează cadenţa,
că ţopăie de parcă ar fi jandarmi din Cluj, că-i zgâlţâie sania în aşa hal că se încurcă sacii cu

cadouri şi n-o să mai ştie cui trebuie să-i dea bicicletă şi cui cancer. Unde mai pui că-i suspectează
pe canguri că şi-au ascuns jucării în marsupii.

'Mai dă-o-n plm...mă zgâlţâie ăştia de nu mai suport. Abia aştept s-ajung la Craiova să le mai facă
localnicii nişte buzunare' autor Dan Căpitan de Stop - 2021-12-24 07:48:03
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  Boc PantaloniPătraţi, mandatul 5, episodul 6.
Spoiler.

 

 
Îndrăgitul caracter fictiv SpongeBoc PantaloniPătraţ, primar al localităţii depresate Napoceni
Bottoms, îi face cadou bătrânei peştoaice Puffdrea, un proiect imobiliar de 10.000 de scoici.

Proiectul, intitulat special pentru proşti, Smart City, abureşte micii peştişori Napoceni să-şi depună
icrele ,ca avans, la temuta hoaşcă, fostă protejată a rechinului cu şuviţă, Petrov. Chiar când s-o
salte procuratura, tanti Pufdrea este scăpată de Olandezul Zburător, care face curse regulate

Mănăştur - Costa Rica.
Toate acestea le puteţi afla, dragi copii, urmărind episodul care rulează chiar acum pe ecranele

patriei. autor Dan Căpitan de Stop - 2021-12-21 08:52:36
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  Un DJ s-a aruncat de pe bloc după ce a mixat o
colindă românească cu una americană.

 

 
Poliţia crede că este vorba de o sinucidere. Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Municipiului Bucureşti

precizează:
'Lângă cadavru am găsit două discuri, mărcile Hruşcă şi Sinatra, de-aia ne-am gândit iniţial că a

fost tăiat cu flexu. Am putut însă exclude varianta omuciderii după ce mai mulţi poliţişti care
investigau moartea DJ-ului s-au aruncat, la rândul lor, de pe balcon, după şi-au pus la urechi căştile

găsite în apartament. Au venit aici poliţişti de la toate secţiile şi stau la coadă să asculte piesa.
Rezistă cam 20-30 secunde apoi strigă uimiţi 'Leru'i Bell şi Gingălbell?!?' şi se aruncă în gol. Îmi

pare rău, nu vă pot da mai multe amănunte până nu ascult şi eu.'  autor Dan Căpitan de Stop -

2021-12-20 16:20:39
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  După 2 ani de online, românii au julit azi porcu.

 

 
Deşi au băgat zilnic zeci de serii cu sute de clickuri, românii nu mai au putere să înfigă cuţitul nici în

pâinea mai veche de-o zi. Mii de români hotărâţi să ia jugulara porcului în această dimineaţă au
reuşit doar să-i zgârâie puţin şoricu' gros din zona gâtului.

Marcel, proprietar de porc, relatează:
'Io în fiecare an, de ignat, tăiam porcu'. Era cea mai frumoasă activitate legală pe care puteam s-o
fac pe parcursul unui an. Anu trecut a fost prima data cand m-am luptat cu porcu, 2 zile şi 2 nopţi,

parte-n parte. Bineînţeles cu pauze de odihnă. Nu mi-am dat seama că sunt slăbit, am crezut că am
prins un porc din părinţi campioni, sau unul care-a mers la sală. Efectiv 2 zile i-am tot administrat

doze de rapel la jugulară. Ca norocu ca anu ăsta am sărăcit în aşa hal că n-am avut bani să-mi iau
decât un porc de 2 kile jumate, că mi-l şi fugăreau găinile prin curte, aşa că am rezolvat totuşi
mulţumită tehnologiei: a încăput în cuptorul cu microunde. E mult mai mişto aşa şi e şi foarte

amuzant să-l vezi cum se învârte tot mai mirat în cuptor. Mi-e şi milă de vecinu meu care e foarte
bogat şi şi-a luat un porc de 200 de kile. Acu tre' s-aştepte să moară de bătrâneţe şi după aia să-l

ducă-n sat la joagăr să-l felieze.' autor Dan Căpitan de Stop - 2021-12-20 08:11:59
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  Pitonul Suedez, considerat dispărut, observat de
tot mai mulţi martori.

 

 
Încă o dovada că încălzirea globală este tot mai accelerată este reapariţia Pitonului Suedez, fapt
semnalat de mai mulţi martori pe întreg cuprinsul Suediei. Pitonul Suedez, cu puţin mai mic decât

cea mai apropiată rudă a sa, Pitonul Norvegian, a fost considerat dispărut de câteva secole.
Specialiştii suedezi care au studiat pitonul au ajuns la concluzia că acesta nu putea să reproducă,

practic putea doar să faca pipi. De zeci de ani, suedezele amatoare de pitoni, trebuiau să faca
excursii la Mamaia sau Saturn unde trăieşte în libertate Pitonul Noduros.

Veta Thunberg relatează întâlnirea ei recentă cu Pitonul Suedez:
'M-a chemat vecinu' pe la el să-mi arate pitonu. Zicea că e micuţ, dar îţi faci treaba cu el. E clar că a
exagerat şi deocamdată poate fi doar observat dacă te uiţi atentă, dar e un pas înainte! Dacă se mai

îngraşă puţin, şi mai creşte măcar cu 18 cm, o să se prăbuşească turismul în România. Sper ca
încălzirea globală să accelereze în următorii ani... acu mă duc acasă să dau foc la nişte

cauciucuri.' autor Dan Căpitan de Stop - 2021-12-17 10:44:16
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  Dumnezeu lansează îngerii cu acordeon.

 

 
Sfătuit probabil de Michael Jackson şi Freddie Mercury, Dumnezeu încearcă să ţină pasul cu

vremurile. Deşi l-a sărit faza cu chitări electrice care-ar fi putut să-i umple Raiu încă de-acu' 50 de
ani, s-a prins totuşi că detaşamentul de îngeri cu lire e total neproductiv. Îngerii cu lire, mai

cunoscuţi în Rai ca îngerii bugetari, stau practic degeaba de secole. N-au reuşit să mai sfătuiască
nici un muritor, darămite să-l racoleze. O mare problemă pe care a întâmpinat-o Dumnezeu în planul

lui a fost explozia preţului acordeoanelor pe bursa de la Eden, explozie cauzată de intervenţiile pe
piaţă ale lui Elon Musk, care s-a gândit la asta cu câteva săptămâni înaintea Sa. Pentru a veni în
ajutorul îngerilor care ar fi trebuit să achiziţioneze acordeoane la supra-preţ, Dumnezeu a lansat

programul Rabla pentru Lire prin care îngerii care predau Lira primesc un voucher cu care pot să-şi
ia la jumătate de preţ un acordeon Tesla.  autor Radu Bârsan - 2021-12-16 19:16:23
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  Bucurie în Ucraina: ruşii au adus petarde la
graniţă.

 

 
Se pregătesc nişte sărbători de poveste în Ucraina iar copii abia aşteaptă să sărbătorească în

*sfârşit cu nişte petarde profesionale, nu cu pocnitori chinezeşti de la care de-abia dacă-ţi zbura o
falangă-două. Ruşii se ţin de cuvânt şi se pregătesc intens pentru focul de artificii şi un minunat

show cu petarde RT-2PM2 Topol-M de 550 kilotone, şi ii sfătuiesc pe ucrainieni să nu se înghesuie,
că ajung pentru toată *lumea.

Piotr (un puşti blond de vreo 12 ani) ne explică excitat:
'..pfuai..de când aştept să asist la un show cu petarde k lumea. Aş fi preferat nişte petarde

americane, ca-n Japonea, da' no, din ălea primeşti numa dacă eşti vreo supremaţie navală. Sper sa
nu ne strice distracţia scutierii de la Deveselu.'

*la propriu autor Dan Căpitan de Stop - 2021-12-15 12:34:21
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  Tancurile ruseşti au capturat deja magneţii de
frigider din Donetsk.

 

 
Concentrarea de blindate ruseşti la graniţa cu Ucraina a făcut prăpăd în regiunea Donetsk, fară ca
măcar un tanc să fi trecut graniţa. Mai mulţi locuitori ai regiunii s-au trezit cu frigiderele goale şi la
exterior. La interior acestea erau deja golite de la magneţii de carne, lapte, ouă din angajamentele

cu Uniunea Europeană.
Pyotr Ilyich Tzuikovski, proprietar de frigider din comuna Садове, relatează:

'Degeaba zice lumea ca aveam frigideru gol. Inăuntru aveam, într-o cutie cu lacăt, cele 2 ouă ale
comunei, si pe exterior era plin de magneţi cu Barcelona, Paris, Москва, ba chiar I ❤️ New York, şi-

o grămadă de magneti cu animale din ghips de unde mai muşcam cu 2-3 minute înainte să murim
de foame. Frigiderul meu e cam 60% fier şi 40% tehnologie din 1972, va daţi seama că n-are cum
să ţină piept tancurilor ruseşti care sunt 99,99% fier şi restu' tehnologie. Mi-au fluierat pe la ureche

magneţii, a fost foarte periculos, dar am alergat în zig-zag, ca la ora de sport în Ucraina.'  autor Radu

Bârsan - 2021-12-10 14:30:17
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  La impactul cu Aro testul NCAP a luat o stea.

 

 
Testul Euro NCAP nu a reuşit să impresioneze la impactul cu un Aro 244 fabricat la Câmpulung în

1972. Practic s-a făcut de râsu' Europei, din el rămânand doar câteva aşchii distorsionate.
Specialiştii germani acuză faptul că autovehicolul Aro era neconform, acesta având pe bancheta din

spate 5 găini şi 12 ouă care, spun ei, nu sunt incluse in dotarea standard.
Proprietarul maşinii declară pentru neurococi:

'Mă sunară ăştea de la encap că rămase testu de impact cu Aro 244 nefăcut, să plece şi ei acasă
probabil. Io scosei porcu din portbagaj, da' uitai găinele pe bancheta din spate. Nu mă-nţălăsăi

deloc cu nemţălăii..ăia or tot insistat că să mă dau jos că pun un manechin la volan da' le-am zis clar
ca io maşina sau nevasta nu le-o dau, să pună repede ce-au de spart în faţă că rezolv imediat.

Aduseră ăştea ceva bolovan pătrat, da' vai de capu' lui că mi-o fost şi milă de el. Când i-am futut
una cu impactu', praf s-a făcut. Cred că era chinezesc sau ceva că nu era lucru bun. Oricum sigur

nu era făcut la Câmpulung. Mie mi-a căzut un ou de pe bancheta din spate şi aşa io dat ăştea o stea
că altfel era zero testu. Le-am şi zis: bă la mine nu mai veniţi cu căcaturi de-ăstea că şi polistirenu

de Câmpulung e mai ţapăn!' autor Radu Bârsan - 2021-12-09 17:38:29
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  O con frumos!

 

 
Geometria pentru primari. autor Dan Căpitan de Stop - 2021-12-07 08:25:21
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  Moş Nicolae a rămas fără daruri după ce Elon
Musk a pus şireturi pe Marele Canion.

 

 
Şugubăţul Elon ne aduce din nou zâmbetul pe buze, distrându-se pe seama noastră. Profitând de

faptul că Moşul este cel mai probabil bătrân şi nu vede bine, Elon Musk a plătit firmele de construcţii
din Utah şi Arizona să pună şireturi pe Marele Canion doar pentru a ne lăsa făra daruri în această

sărbătoare, şi să râdem toţi împreună de poznă. Fiind un tip deosebit de perspicac si acest plan i-a
ieşit de minune! Moşul văzând adidaşii colosali din Arizona şi-a vărsat toate darurile în ei şi-a lăsat
chiar şi un bilet prin care îşi cere scuze că n-a putut să-i umple, dar a promis că va trimite un coleg

peste 3 săptămâni să încerce şi ăla să ne sature. De-a lungul timpului mai mulţi oameni de geniu au
încercat să-l păcălească pe Moş să le lase lor toate cadourile, dar acest lucru s-a dovedit a fi
imposibil. Ar fi fost ca şi cum cineva ar fi putut să facă peste noapte un sistem de plăţi online,

acceptat de bănci, Mastercard şi Visa, fără implicarea serviciilor secrete. autor Dan Căpitan de Stop -

2021-12-05 22:35:36
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  Autobuzele autonome care riscau să ajungă la
Cluj au fugit din fabrică.

 

 
Incident la uzinele Navya din Lyon unde muncitorii care trebuiau să înceapă lucrul în această

dimineaţă au găsit halele goale.
Ion Papillon, paznic la fabrica din Lyon, relatează:

'Începuse ca o noapte obişnuită, cu atmosferă calmă ... eu jucam cruce cu 2 roşu, 4 negru şi 3 barat
când s-a găsit deşteptu' de 12 roz (între noi îi spuneam juvetele de dubă) să intre pe net să-şi urce
un selfie pă busbook. Se pare că s-a pus pe browsing că după nici 5 minute a strigat 'Fils de pute!
Ils nous envoient à Cluj ! va bouffer ta merde... je pars d'ici !'. S-a produs panică, toate autobuzele

au fugit imediat care încotro, numa 3 barat a rămas pe elevator da' aşa plângea că mi s-a muiat
sufletu şi l-am coborât. Bulangiu' nici n-a aşteptat să mă urc şi io, că ce plm să mai fac în Lyon, şi s-

a dus şi el.' autor Dan Căpitan de Stop - 2021-12-05 11:50:25
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  Oltenii antrenaţi la metronomul cu sabie din
Craiova au stricat cadenţa jandarmilor clujeni.

 

 
Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Cluj a clarificat motivele pentru care defilarea a fost

desincronizată. Se pare că jumătate dintre jandarmii din Cluj sunt din Dolj şi au venit la oraş să se
faca actori sau aitişti. Problema e că metronomu' de la Craiova bate mult mai repede şi mai tare

decât metronomu clujean care e perfect focusat în fotografiile time-lapse, deci este corect calibrat.
Explicaţiile purtătorului de cuvânt:

'Toată ţara ştie că metronomul din Craiova bate repede şi bine, este un metronom cu sabie, deci
mişcările lui taie aeru şi fraeru cu viteză. Metronomu' de Cluj, în schimb, este un metronom calm,
aşezat, care ajunge foarte rar la capătul cursei, dacă putem să-i spunem aşa. El măsoară ritmul

vieţii în Cluj şi este reglat astfel încât la fiecare bataie să crească plopii cu 1 metru, este un
metronom curat, poţi să-l ştergi de praf fară să-l opreşti, spre deosebire de metronomu din Craiova

care împroaşcă sânge când e înconjurat de duşmani.' autor Radu Bârsan - 2021-12-03 10:16:28
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